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Управлінський підрозділ має складний шлях становлення та розвитку в органіграмі Ін-
ституту педагогіки Національної академії педагогічних наук (НАПН) України упродовж 
90-ти років. Ретроспектива розвитку відділу знайшла відображення в Літопису сучасної 
освіти і науки України «Інститут педагогіки НАПН України: 90 років історії та звершень». 

Науковий колектив відділу з 1996 року здійснює під керівництвом відділення загаль-
ної педагогіки на філософії освіти НАПН України (академік-секретар, дійсний член НАПН 
України С.О. Сисоєва), аналіз стану і перспектив розвитку системи управління загальною 
середньою освітою (ЗСО) і школою,  вносив пропозиції до законодавчо-правової бази 
розвитку системи державно-громадського управління освітою, брав участь у підготовці 
матеріалів до Білої книги Національної освіти України (2010), Національних доповідей 
про стан і перспективи розвитку освіти в Україні за редакцією В.Г.Кременя (2011, 2016) та 
спільно з Асоціацією керівників шкіл України у міжнародних і всеукраїнських проектах.    

У процесі Всеукраїнських експериментів (2000-2016рр.) під керівництвом професо-
рів О.М. Топузова, Л.М. Калініної, Л.І. Паращенко, провідного наукового співробітника 
О.М. Онаць обґрунтовано та практично впроваджено концепції інноваційного розвитку 
експериментальних шкіл, інноваційні управлінські стратегії, моделі управління, іннова-
ційні освітні та управлінські технології, що роблять школи інноваційними, сучасними та 
конкурентоспроможними. Експериментальні заклади освіти Всеукраїнського рівня мали 
можливість створити інноваційне інформаційно-освітнє середовище та запровадити 
авторські моделі з урахуванням освітніх потреб і інтересів учнів: модель інноваційного 
розвитку Херсонського обласного ліцею (Херсонський обласний ліцей Херсонської об-
ласної ради, директор М.І. Рябуха, кандидат педагогічних наук, заслужений працівник 
освіти України), модель інноваційного розвитку спеціалізованої школи «Академія дитя-
чої творчості» (Миколаївська спеціалізована школа «Академія дитячої творчості», дирек-
тор  – Г. Матвєєва, кандидат педагогічних наук), модель  інноваційного розвитку Київ-
ського ліцею бізнесу (директор – Л.І. Паращенко, доктор наук з державного управління, 
кандидат педагогічних наук, професор), концептуальна модель інноваційного розвитку 
Володимирецького колегіуму Рівненської області (директор – А.Ф. Остапенко, заслуже-
ний працівник освіти України, сертифікований фахівець за програмою «Стратегічний ме-
неджмент» Амстердамського університету), модель організаційної культури гуманітар-
ної гімназії (гімназія № 117 ім. Л. Українки з поглибленим вивченням іноземних мов міста 
Києва, директор – В.А. Нідзієва, заслужений працівник освіти України), модель управління 
інноваційним розвитком ліцею (Київський ліцей «ЕКО» №198, директор О.Б. Недбайло, 
відмінник освіти України; Чернігівський ліцей №32, директор Л.В. Тарасюк, кандидат пе-
дагогічних наук), модель інноваційного розвитку полілінгвістичної школи (Спеціалізо-
вана школа І-ІІІ ступенів ім. З.К. Слюсаренка №41 міста  Києва, директори: О.М. Онаць, 
кандидат педагогічних наук та Н.М. Ткаченко, учитель-вищої категорії; Херсонська за-
гальноосвітня школа І-ІІ ступенів №16 із вивченням мов національних меншин, дирек-
тор Л.В. Шалаєва, учитель вищої категорії) та експериментально впроваджені ефективні 
моделі управління: державно-громадської взаємодії на інноваційних засадах стратегіч-
ного та організаційного менеджменту, державно-громадського партнерства на засадах 
інформаційного та інноваційного менеджменту, управління громадсько-активною шко-
лою, поліструктурна модель громадсько-державного управління школою, управління 
здоров’язбережувальною діяльністю в колегіумі, державно-громадського управління 
ліцеєм на засадах м’якої системної методології в них. 

У творчому колективі відділу економіки та управління ЗСО працюють: Л.М.   Калі-
ніна – завідувач відділу: доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і 
техніки України; Л.І. Паращенко – доктор наук з державного управління, доцент, про-
фесор; В.В. Маслов – почесний академік НАПН України, доктор педагогічних  наук, про-
фесор, В.В.  Мелешко – кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник; 
О.М. Онаць – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заслужений 
учитель України; М.О. Топузов – кандидат економічних наук, старший науковий спів-
робітник; Л.М. Шевчук – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник; 
Г.Д.  Матвєєва – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заслуже-
ний працівник освіти України; Я.Є. Стемковська – кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник; Л.М. Попович – науковий співробітник; М.М. Малюга – науковий 
співробітник, магістр з права, економіки та управління Інституту політичних досліджень 
Страсбурського університету (2015-2016), сертифікований спеціаліст з французської 
мови Університету ім. Мішеля Монтеля (1998-2001); О.Ю. Зуєвич – старший лаборант.

 Під керівництвом професора Л.М. Калініної з 2000 до 2016 роки захищено 17 канди-
датів педагогічних наук у галузі управління освітою та професійної освіти та один доктор. 

Теоретико-методологічні засади інноваційного розвитку закладів освіти різного типу 
та управління ними знайшли відображення у науковому доробку наукового колективу 
відділу в 33 монографіях, 43 посібниках, 12 програмах для підготовки науковців і керівни-
ків освіти та програм з розвитку управлінської компетентності керівників, 2 підручниках, 
456 статтях із них 28 у зарубіжних виданнях, 1 концепції, 10 методичних рекомендаціях, 
10 інформаційно-аналітичних матеріалах, 85 тезах,  з яким можна докладно ознайомити-
ся на сайті електронної бібліотеки НАПН України (http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/leem/;   
http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/emcsed). 
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The administrative department has a complicated path of formation and development in 
the organogram of the Institute of Pedagogy of the National Academy of Educational Sciences 
(NAES) of Ukraine for 90 years. The retrospective of the development of the department was 
reflected in the Chronicle of modern education and science of Ukraine “Institute of Pedagogics 
of the NAES of Ukraine: 90 years of history and achievements”. 

Since 1996, the scientific staff of the department has carried out an analysis of the state and 
prospects of development of the system of management of general secondary education (GSE) 
and the school, made proposals to the legislative and legal framework for the development of 
the system of public and public administration education, participated in the preparation of the 
materials for the White Book of National Education of Ukraine ( 2010), National Reports on the 
status and prospects for the development of education in Ukraine, edited by V.H. Kremen (2011, 
2016) and jointly with the Association of school heads of Ukraine in international and national 
projects.

In the process of All-Ukrainian experiments (2000-2016) under the direction of professors 
O.M. Topuzova, L.M. Kalinina, L.I. Paraschenko, leading researcher O.M. Onats has substantiated 
and practically implemented the concepts of innovative development of experimental schools, 
innovative management strategies, management models, innovative educational and manage-
rial technologies, that make schools innovative, modern and competitive. Experimental edu-
cational establishments of the All-Ukrainian level had the opportunity to create an innovative 
information and educational environment and introduce author’s models taking into account 
the educational needs and interests of students: model of innovation development of Kher-
son regional lyceum (Kherson regional lyceum of Kherson regional council, director M.I. Ryabu-
kha, Candidate of Pedagogical Sciences, honored worker of education of Ukraine), model of 
innovative development of the specialized school «Academy of children’s creativity» (Nikolaev 
specialized school «Academy of children’s creativity», director - H. Matveeva, candidate of peda-
gogical sciences), a model of innovative development of the Kiev Lyceum of Business (director – 
L.I. Paraschenko, doctor of sciences in public administration, candidate of pedagogical sciences, 
professor), conceptual model of innovation development of the Volodymyrets College of Rivne 
region (director - A.F. Ostapenko, Honored Worker of education in Ukraine, certified specialist 
in the program “Strategic Management” of the University of Amsterdam), a model of the organ-
izational culture of the Humanitarian Gymnasium (Gymnasium №117 named after. L. Ukrainka 
with in-depth study of foreign languages in the city of Kiev, director – V.A. Nidzieva, honored 
worker of education of Ukraine), model of management of innovative development of lyceum 
(Kiev Lyceum «ECO» №198, director O.B. Nedbailo, an excellent student of Ukrainian educa-
tion; Chernihiv Lyceum №32, director L.V. Tarasyuk, candidate of pedagogical sciences), model 
of innovative development of a polylinguistic school (Specialized school of І-ІІІ degree named 
after Z.K. Slyusarenko №41 of Kiev, directors: O.M. Onats, candidate of pedagogical sciences 
and N.M. Tkachenko, a teacher of the highest category; Kherson general secondary school of І-ІІ 
degrees №16 with studying languages of national minorities, director L.V. Shalaeva, a teacher 
of the highest category) and experimentally implemented effective models of management: 
state-public interaction on the innovative basis of strategic and organizational management, 
state-public partnership on the principles of information and innovation management, com-
munity-active school management, polystructural model of public-government school manage-
ment, health-saving management in the college, state-public administration of the lyceum on 
the basis of a soft system methodology in them. 

In the creative team of the GSE Department of Economics and Management work: L.M.  Kalin-
ina – the head of the department: doctor of pedagogical sciences, professor, honored worker of 
science and technology of Ukraine; L.I. Paraschenko – doctor of science in public administration, 
associate professor, professor; V.V. Maslov – Honored Academician of the NAES of Ukraine, doctor 
of pedagogical sciences, Professor, V.V. Meleshko – candidate of pedagogical sciences, a leading 
researcher; O.M. Onats – candidate of pedagogical sciences, senior researcher, honored teacher 
of Ukraine; M.O. Topuzov – candidate of economic sciences, senior researcher; L.M. Shevchuk – 
candidate of pedagogical sciences, senior researcher; G.D.  Matveeva – candidate of Pedagogical 
Sciences, Senior Researcher, Honored Worker of Education in Ukraine; Y.E. Stemkovskaya – can-
didate of pedagogical sciences, senior researcher; L.M. Popovich – science researcher; M.M. Maly-
uga – researcher, master of law, economics and management at the Institute for political studies 
at Strasbourg University (2015-2016), a certified french language specialist at the University of  
Michel Montella (1998-2001); O.Y. Zuevich – senior laboratory assistant.

 Under the guidance of professor L.M. Kalinina from 2000 to 2016 defended 17 candidates 
of pedagogical sciences in the field of education and vocational education and one doctor. 

Theoretical and methodological foundations of innovative development of educational in-
stitutions of different types and their management were reflected in the scientific work of the 
department’s scientific staff in 33 monographs, 43 manuals, 12 programs for the training of sci-
entists and managers of education and programs for the development of managerial compe-
tence of managers, 2 textbooks, 456 articles from 28 of them in foreign publications, 1 concept, 
10 methodical recommendations, 10 informational and analytical materials, 85 theses, which 
can be found in detail on the site of the electronic library of the NAES of Ukraine (http://lib.iitta.
gov.ua/view/divisions/leem/; http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/emcsed). 
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